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Introduktion: Kroppsuppfattningen är dynamisk genom livet. I skolåldern 

genomgår ungdomar sociala, känslomässiga och psykiska förändringar. Yttre 

faktorers påverkan på den egna kroppsuppfattningen och syn på kroppen blir stor då 

normer och ideal från samhällskulturen påverkar deras uppfattning om hur kroppen 

ska se ut. Syfte: Beskriva skolelevers upplevelse av sin egen kropp och vad som 

påverkar deras kroppsuppfattning. Metod: För genomförande valdes en systematisk 

litteraturstudie. Data söktes i CINAHL, PubMed och PsykINFO samt manuell 

sökning i artiklars referenslistor. Sju artiklar valdes att ingå i litteraturstudiens 

resultat. Artiklarnas resultat analyserades med kvalitativ innehållsanalys och 

resulterade i tre kategorier. Resultat: Följande tre kategorier framkom: 

Hälsoaspekter, Samhällskultur och normer samt Närmiljöns betydelse.  

Hälsoaspekter var relaterat till en god självkänsla som ökade förmågan att acceptera 

kroppen som den är. Med hög KASAM ökade motståndskraften för yttre påverkan 

från samhällets utseendeideal och olika normer. Vidare framkom att i grupper om 

nära vänner var social jämförelse lägre och känslan av tillfredsställelse med den 

egna kroppen högre. Normer sattes att passa grupper och inte tvärtom. Konklusion: 

För att stärka ungdomars kroppsuppfattning föreslås att kunskap om de yttre 

faktorernas förmåga att påverka blir kända. Ett aktivt arbete från skolpersonal med 

att ifrågasätta utseendeideal skulle kunna bidra till att ge ungdomar en positiv 

kroppsuppfattning. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Title:                             Body image-youths own point of view. 

 

Faculty:                         Health, Science, and Technology 

 

Course:                          Degree project- nursing, 15 ECTS 

 

Author:                          Annica Jakobsson 

 

Supervisor:                    Inger Johansson 

 

Examiner:                      Barbro Renck 

 

Examiner: Bodil Wilde Larsson 

 

Pages:                            26 

 

Date for examination: 

 

Key words: Body perception, experience, norms, ideal, society culture, environment. 

 

  

Introduction: Body perception is dynamic throughout life. In school age, young 

people undergo social, emotional, and mental changes. The influence of external 

factors on their own body perception and views on the body becomes great as norms 

and ideals from society affect their perception of how the body looks. Appearance 

becomes important and the self-esteem of young people plays a big role in how they 

perceive their body. Aim: Describe the schooler´s experience of their own body and 

what affects their body perception. Method: For implementation, a systematic 

literature study was chosen. Data was sought in CINAHL, PubMed and PsykINFO as 

well as manual search in articles reference lists. Seven articles were chosen to be 

included in the literature study results. The results of the articles were analyzed by 

qualitative content analysis and resulted in three categories. Result: The following 

three categories emerged: Health aspects, social culture and norms, and the importance 

of the local community. Health aspects were related to a good self-esteem that 

increased the ability to accept the body as it is. High KASAM increased the resilience 

of external influence from society´s ideals and norms. Furthermore, in groups of close 

friends, social comparison was lower and the feeling of satisfying with one´s own 

body higher. Standards were set to fit the group and not crosswise. Conclusion: To 

strengthen the body´s perception of young people, it is suggested that knowledge 

about the ability of the external factors to influence becomes known. An active work 

from school staff to question the appearance ideals could give young people a positive 

body image.  

Ændra  utifrån den svenska sammanfattningen 



 

 

 

 

Innehåll 

Introduktion .................................................................................................................... 5 

Kroppsuppfattning ........................................................................................................ 5 

Pubertet och kroppsuppfattning .................................................................................... 5 

Faktorer som har påverkan på en hälsosam kroppsuppfattning .................................... 6 

Problemformulering ...................................................................................................... 8 

Syfte .............................................................................................................................. 8 

Frågeställning ................................................................................................................ 8 

Metod ............................................................................................................................... 8 

Litteratursökning ........................................................................................................... 9 

Urval 1 ........................................................................................................................ 11 

Urval 2 ........................................................................................................................ 11 

Urval 3 ........................................................................................................................ 11 

Databearbetning .......................................................................................................... 12 

Forskningsetiska överväganden .................................................................................. 13 

Resultat .......................................................................................................................... 15 

Hälsoaspekter .............................................................................................................. 15 

Kroppsuppfattning och hälsa  ........................................................................... 15 

Kroppsmissnöje varierar med ålder och kön. ........................................................ 16 

Samhällskultur och normer ......................................................................................... 16 

Utseendenormer ..................................................................................................... 16 

Utseendeideal ......................................................................................................... 17 

Social acceptans ..................................................................................................... 17 

Närmiljöns betydelse .................................................................................................. 18 

Jämförelse med andra ............................................................................................ 18 

Medvetenhet om sin kropp ...................................................................................... 18 

Sammanfattning  av resultat ....................................................................................... 19 

Diskussion ...................................................................................................................... 21 

Resultatdiskussion ...................................................................................................... 21 

Metoddiskussion ......................................................................................................... 23 

Klinisk betydelse ......................................................................................................... 24 

Förslag till fortsatt forskning ...................................................................................... 24 

Konklusion .................................................................................................................. 24 

Referenslista .................................................................................................................. 26 

Bilaga 1: Mall för bedömning av relevans enligt SBU 

Bilaga 2: Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod enligt 



 

 

 

 

William et al (2012) 

Bilaga 3: Mall för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ forskningsmetodik-

patientupplevelser 

Bilaga 4: Evidensstyrka enligt SBU:s GRADE 

Bilaga 5: Artikelmatris 



 

 

5 

 

Introduktion                                                                                                                      
I barndomen är de allra flesta nöjda med sin kropp, och en positiv kroppsuppfattning 

grundläggs enligt en studie av McGabe et al. (2007). Kroppen kan gå och springa och 

barnet är riktigt stolt över varje ny sak det åstadkommer. Trots detta förekommer 

kroppsmissnöje. Studier har visat att barn redan i fyraårsålder uppvisat tendenser till 

kroppsmissnöje samt en allmän negativ kroppsuppfattning (McGabe et al. 2007; 

Tiggerman & Loves 2002). Studierna visade på risken för att denna negativa 

kroppsuppfattning ofta följer barnet upp i vuxen ålder vilket gäller mer ofta för flickor 

att se ut som dessa ideal blir stora och överväldigande enligt Holmqvist och Frisén 

(2012). Med det mediala samhället vi lever i utsätts vi dagligen av utseendeideal som 

visas i bilder och diskuteras på olika sociala medier. Barn och ungdomar påverkas 

negativt under sin tid där den positiva utvecklingen av kroppsuppfattningen skulle 

behöva få utvecklas enligt Grabe et al. (2008). I samma studie visas att om barnet har en 

god kroppsuppfattning och har börjat sin positiva utveckling till en bestående sådan, 

uppstår ofta frågan någon gång under uppväxten, om man får vara nöjd med sin kropp 

även om den inte ser ut som idealet.                                                                                                                                                                                                               

Kroppsuppfattning 

Nationalencyklopedin (2016) beskriver ordet kroppsuppfattning som ” Den uppfattning 

man har om sitt utseende och sin kropp”. I en studie av Holmqvist och Frisén (2012) 

visar resultat att uppfattningen ofta är kopplad till kroppsstorlek. Den egna kroppen 

upplevs som för stor av barn och ungdomar. Ett kroppsmissnöje växer och ytterligheter 

förstärks. Studien beskriver upplevelsen som att den som är smal upplever att den är för 

tjock och den som är tjock upplever att den är alldeles för tjock och behöver göra något 

åt det. Samma författare menar att kroppsuppfattningen är en viktig del av vår 

självkänsla. De förklarar att det innebär hur man till stor del trivs med sig själv, vilket i 

sin tur beror på hur man trivs med sin kropp och dess utseende. Flickor och pojkar 

uttrycker sig olika om sin kropp och kroppsuppfattning på bland annat sociala medier 

enligt Findahl (2012). Hos pojkar råder redan i tidig skolålder den traditionella 

mansrollen som karakteriseras av självsäkerhet och dominans. Pojkar lägger en stolthet 

i att inte bry sig om ideal som framställs på sociala medier, genom bland annat betydligt 

mindre publicering av bilder på nätet än flickor (Ambjörnsson 2004). 

 

I en studie av Haraldstad et al. (2011) visas att många barn och ungdomar har en negativ 

kroppsuppfattning. Missuppfattning av bland annat sin vikt är vanligt förekommande 

enligt studien och förvrängning av denna kan leda till en mental och psykisk ohälsa, 

vilket i sin tur kan påverka upplevelsen av livskvaliteten negativt. Studien visar även att 

skolgången kan påverkas negativt då energin går till att motverka den negativa 

kroppsuppfattningen på olika sätt.  

Pubertet och kroppsuppfattning 

Enligt Frisén, Holmqvist och Lunde (2014) inträffar puberteten ofta samtidigt som barn 

bildar sin självinsikt och uppfattning om den egna kroppen. Flera studier visar att 

kroppsmissnöje och en negativ kroppsuppfattning är riskfaktorer för att senare i livet 

utveckla depression hos både pojkar och flickor (Cohen et al. 2015; Frisén et al 2014; 

Stice & Bearman 2001).  Frizén et al. (2014) betonar vikten av att lyfta fram det faktum 

att pubertet är en tid av variation. Författarna menar att det är variationen, med 

humörsvängningar och hormoner som förändrar den tidigare barnkroppen till en vuxen 
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mans- eller kvinnokropp både psykiskt och fysiskt.  De menar att människors 

kroppsuppfattning inte är ett statiskt eller oföränderligt fenomen. Variationen framträder 

över tid då kroppsuppfattningen förändras med mognad i känslolivet men även då 

kognitiv, social och fysisk mognad sker. Under puberteten behöver uppfattningen av 

den egna kroppen revideras allt eftersom en annan kropp framträder, och med det menas 

att den vuxna kroppen tar form. Samma författare skriver att en hälsosam 

kroppsuppfattning grundläggs under uppväxten och den inrymmer känslor och attityder 

till den egna kroppen. Känslor att man är nöjd och stolt över sin kropp finns och 

attityden till den egna kroppen är positiv och önskas bevaras så länge som möjligt.  

Faktorer som har påverkan på en hälsosam kroppsuppfattning 

Hur individer upplever sin tillvaro och sin hälsa kan relateras till känsla av sammanhang 

(KASAM) enligt Antonovsky (2005). KASAM består av tre samverkande komponenter 

vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet menas att 

känslan av det som sker, både inom och utanför individen, är gripbart, strukturerat och 

går att förutse. Hanterbarhet avser individens förmåga, både inre och yttre, att möta och 

på olika sätt hantera händelser utan att bli offer för omständigheter och ha en känsla av 

att bli behandlad orättvist av livet. Meningsfullhet förklaras med att individen inte ser 

utmaningar som bördor utan istället ser att de är värda att lägga energi på och 

engagemang i att lösa. Enligt Antonovsky är det meningsfullheten som är viktigaste 

komponenten i KASAM. En person som upplever meningsfullhet med sitt liv kommer 

att kämpa sig genom olika situationer även där det är oklart hur situationen bör hanteras 

(Antonovsky 2005). 

 

Enligt Johnson (2003) är självkänsla en viktig faktor för den avgör ofta hur vi mår i det 

stora perspektivet och människans inre självkänsla är den stabila grunden som skapas i 

oss som små barn. Självkänsla är något man strävar efter och är beroende av i olika 

omständigheter och enligt Dusek och McIntyre (2003) påverkas utvecklingen av 

självkänsla i tonåren även av den fysiska utvecklingen i relation till jämnåriga.  

Byggstenen i den inre självkänslan är ovillkorlig kärlek från de som tar hand om oss 

från det allra första andetaget i livet och är stabil genom hela livet. Yttre självkänsla 

menar författaren baseras på prestation och den går att till viss del styras genom att 

tidigt utföra saker och handlingar som ger beröm och med beröm ökar vår självkänsla 

(Jonsson 2003). 

 

Enligt Ambjörnsson (2004) har det i skolåldern (6–19 år), blivit ett sätt att kommunicera 

framförallt bland flickor, att öppet visa och ge uttryck för kroppsmissnöje. Vid samtal 

som ofta förs via sociala medier, förväntas flickor ge uttryck för eget kroppsmissnöje 

och förväntar sig att det ska utbytas mot komplimanger. Barn och ungdomar i 

skolåldern upplever att det är viktigt att bli accepterade och bekräftade av sina kamrater 

och andra sociala kontakter via olika mediala forum och de sätter ett stort samband 

mellan att se bra ut och vara populära (Westberg- Jakobsson 2010). Det kan vara ett sätt 

att återupprätta en liten del av en positiv syn på sin kropp enligt författarna och förklarar 

att bekräftelse ges på motsatsförhållande i öppen text som alla kan ta del av och ger då 

en stolthet över sig själv. Flickor i skolåldern som uttrycker att de själva är nöjda med 

sin kropp, uppfattas som malliga och det kan leda till att den tidigare positiva 

kroppsuppfattningen förvandlas till att bli negativ, då andra ser mallighet som något fult 

enligt samma författare. I studien av Ambjörnsson (2004) framkom att en obalans med 
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växling mellan positiv och negativ kroppsuppfattning ger konsekvenser som i värsta fall 

kan leda till depressiva symtom eller annan psykisk ohälsa. 

 

Lunde et al. (2006) fann att 10 procent av skolbarnen har erfarenheter av att utsättas för 

negativa kommentarer om sitt utseende via mediala forum samt mobbning i skolan av 

sina klasskompisar och andra som de har kontakt med. Den negativa kroppsuppfattning 

som finns och förstärks genom mobbning kvarstår ofta under en lång tid. 

 

Enligt Frizén et al. (2014) har vi i samband med den alltmer digitala livsstilen blivit mer 

stillasittande, med minskad fysisk aktivitet vilket kan leda till negativa hälsoeffekter. 

Spontanidrottandet har minskat och de som tränar har ofta ett syfte att träna för att 

uppnå kroppsidealet som finns och inte för de hälsovinster fysisk aktivitet kan ge. 

Samma författare menar att en tränande individ ses som hälsosam, duktig och ambitiös. 

Dessa egenskaper värdesätts högt idag liksom en aktiv livsstil. Övervikt och fetma har 

ökat kraftigt bland barn och ungdomar med hälsoproblem redan i tidig skolålder och 

som ofta följer med i vuxen ålder, som exempelvis blodtrycksökning och depression, 

(World Health Organisation [WHO] 2000). Cirka 80 % av de barn som i 6–7 årsåldern 

hade registrerats för övervikt, var överviktiga i tonåren. (World Health Organisation 

[WHO] 2012).  

 

Barn med fetma löper större risk att dö i förtid vid uppnådd vuxen ålder relaterat till 

sjukdomar som exempelvis respiratoriska sjukdomar, fettinlagring i lever och högt 

blodtryck. Även ortopediska besvär är vanligt förekommande och negativa psykiska 

effekter, som depression och en sned kroppsuppfattning relaterat till övervikt (WHO 

2012). Det finns en rädsla för övervikt hos barn och ungdomar. Denna rädsla har 

troligtvis sitt ursprung i strävan efter smalhet. Rädslan att vara överviktig har med den 

stigmatisering av övervikt att göra och som finns i samhället idag menar Frisén et al. 

(2014). De menar att stigmatiseringen av övervikt är speciellt utbredd i individualistiska 

kulturer, där människor anser att man har sig själv att skylla för övervikt och är ensam 

ansvarig för sina handlingar. I de individualistiska kulturerna har man ofta bättre 

ekonomiskt ställt och många strävar efter ett personligt självförverkligande. Det 

uttrycks bland annat genom ett starkt engagemang för kroppen och dess utseende. 

Utseendet har enligt Frisén et al. (2014) en viktig del i självförverkligandet och det 

skapar en stor press på individen att engagera sig i sin kropp och dess utseende. Vid 

misslyckande möts individen av fördomar och står själv ansvarig för det. Flera studier 

har visat att karaktärsdrag som lättja, slarvighet och även impulsivitet associeras med 

övervikt redan i tidig ålder i dessa kulturer (Frisén et al. 2014; Spiel et al. 2012).   

 

Studien av Spiel et al. (2012) visar även att barn i 3–5 års ålder har negativt inställd 

attityd mot större kroppsstorlekar. Barn i fyraårsålder uttrycker kroppsmissnöje, och 

redan då verkar det som att det finns en viss medvetenhet om att bantning eller ovilja att 

äta kan vara en väg att uppnå kroppsidealet (McCabe et al. 2007). 

 

Isma (2016) tar upp att frågan om att övervikt i förskolan är ett känsligt ämne. Då ämnet 

kommer upp har föräldrar reagerat med att bli arga och bestämt hävdat att ”det är så vi 

ser ut”. Svårigheter kan då uppstå med att hjälpa barnet som redan i tidig ålder har en 

rädsla för övervikt, samtidigt som föräldrar undergräver barnets rädsla och inte tar den 

på allvar. Föräldrarna tycktes inte vilja tala om ämnet trots att barnet uppvisar tecken till 
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rädsla för övervikt, eller redan är överviktigt. Enligt Isma (2016) är fetma och övervikt 

samt stört ätbeteende ofta skambelagt. Föräldrar var rädda för att ta upp frågan om 

övervikt med barnet närvarande. En familj med låg inkomst har inte de ekonomiska 

möjligheterna att äta sunt och ekologiskt, då det är kostsamt. Aktiviteter kostar och 

utrustning är dyr. Ungdomar i familjer med låg inkomst är oftare överviktiga medan de 

vars föräldrar är höginkomsttagare upplever mer kroppsmissnöje men är normalviktiga 

(Frizén et al. 2014).  

Problemformulering 

Litteraturen visar att kroppsuppfattningen är dynamisk och förändras under hela livet. 

Flera olika faktorer påverkar hur en människas kroppsuppfattning är vid en viss 

tidpunkt i livet. Barn påverkas redan tidigt av de olika faktorerna men störst påverkan 

av kroppsuppfattningen verkar vara i skolåldern. Därmed blir det av intresse att se hur 

barn och ungdomar i skolåldern 6–19 år, vidare i litteraturstudien benämnda skolelever 

eller ungdomar, upplever sin egen kropp och vilken kroppsuppfattning de har samt hur 

den påverkas av olika faktorer. 

Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva skolelevers upplevelse av sin egen kropp 

och vad som påverkar deras kroppsuppfattning 

Frågeställning 

- Hur upplever skolelever sin kropp och vilken kroppsuppfattning har de?  

- Vad påverkar skolelevers egen kroppsuppfattning?  

Metod 
En systematisk litteraturstudie valdes för att på ”ett strukturerat och systematiskt sätt 

skapa en översikt över forskningsfältet” (Friberg 2006). En modifierad form av SBU:s 

modell har använts. Översikten baseras på ett systematiskt val av vetenskapliga artiklar 

inom valt område som sedan kan omsättas inom den kliniska verksamheten (Friberg 

2006). Den valda litteraturen granskades och data som inhämtades bearbetades stegvis 

enligt Polit och Becks (2012) flödesschema i 9 steg (se Figur 1). 
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Figur 1. Modifierat flödesschema vid litteraturstudie, fritt översatt till svenska (Polit & 

Beck) 2015. 

 

Litteratursökning 

Artiklar söktes i databaserna CINAHL och PubMed samt PsykINFO. I steg ett 

formulerades studiens frågeställningar och syfte (Polit och Beck 2015). Val av sökord 

och databas gjordes i steg två vilka var Body image, Self concept, Body perception och 

Experience. Sökorden bestämdes utifrån ämne och syfte. I steg tre av flödesschema 

(Polit och Beck 2015) genomfördes en systematisk databassökning då primärkällor 

söktes via de olika databaserna. Inledningsvis utfördes sökning i CINAHL med Major 

Headings. Kombinationer gjordes med den booleska operatorn AND för att identifiera 

intresseområde och begränsa utfall samt med OR för att finna artiklar som hade sökord 

med samma betydelse fast annan benämning, se tabell 1. Även sökning på artiklars 

referenslistor genomfördes. Samma sökning gjordes i PubMed, med MeSH-termer vilka 

var de samma som Major Headings.  Den booleska termen AND användes i sökning för 

att kombinera MeSH termer, se Tabell 2. Sökning i databasen PsykINFO utfördes på 

samma sätt som vid sökning i föregående tabell, se Tabell 3. 

 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och innehålla 

abstract samt vara publicerade mellan år 2006–2017, peer review och innefatta 

skolelevers, ålder 6–19 år, upplevelser av kroppsuppfattning. Exlusionskriterier var 

artiklar som var utförda med barn yngre än sex år samt review artiklar. 
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Tabell 1: Elektronisk sökning i databasen CINAHL och urval. 
CINAHL  

170410 

    

Sökord  Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1: Body image 99  23  1  0 

S2: Self concept OR Body image 638     

S3: Body perception 7 3 0  

S4: Experience OR Perception 2272    

S5: S1 AND S4 2 2 

 

1 0 

Totalt  28 2 0 

 

Tabell 2: Elektronisk sökning i databasen PubMed och urval. 
PubMed  

 170410 

        

Sökord  Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1: Body image 4010    

S2: Self concept 13604    

S3: Body perception 4338    

S4: Experience 36651    

S5: S1 AND S4  37 19 4 3 

Totalt  19 4 3 

 

 

 

Tabell 3: Elektronisk sökning i databasen PsykINFO och urval. 
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PsykINFO 

 170413 

        

Sökord  Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1: Body image 69 4 3 3 

S2: Self concept 65 5 0 0 

S3: Body perception 3 3 0 0 

S4: Experience 942 0 0 0 

S5: S1 AND S4  3 3 0 0 

Totalt  15 3 3 

 

Urval 1 

I urval 1 lästes abstract av de artiklar som verkade svara på studiens syfte. Steg fyra i 

flödesschema uppmanar till att granska relevans och att exkludera artiklar som inte är 

relevanta för studien. Från CINAHL lästes 28 abstract och i PubMed 19 samt 15 i 

PsykINFO. Totalt lästes 62 abstract. 53 artiklar som inte svarade på denna studies syfte 

exkluderades varvid 9 artiklar återstod till urval 2. De artiklar som exkluderades hade ett 

större åldersspann än det som söktes och flera handlade om kroppsuppfattning vid 

specifika sjukdomstillstånd. Artiklar som handlade om annat än barn och ungdomars 

egna upplevelse och erfarenheter exkluderades. 

Urval 2 

I steg fem lästes de 9 artiklarna i sin helhet. Efter genomläsningen i urval två 

exkluderades ytterligare tre artiklar. En var inte relevant nog då barn och ungdomars 

kroppsuppfattning inte fanns tydligt beskrivet i studiens resultat. Den andra som 

exkluderades hade ett åldersspann som var 17–23 år vilket gav ett resultat som inte var 

relevant för denna studies syfte och inklusionskriterier. Den tredje artikeln som 

exkluderades hade ett stort bortfall och ansågs inte representativ nog. En artikel tillkom 

efter manuell sökning i artiklarnas referenslistor och denna artikel var kvalitativ. Sju 

artiklar återstod för litteraturstudien där tre artiklar var från PubMed och tre från 

PsykINFO. En artikel var manuell sökning. Sex artiklar var kvalitativa och en var 

kvantitativ.  

Urval 3 

De sju artiklar som fortfarande ansågs uppfylla studiens syfte granskades efter SBU:s 

granskningsmall för relevansbedömning (Bilaga 1). Kvalitetsgranskning utfördes efter 

granskningsmallar för kvalitativ forskningsmetod enligt SBU (Bilaga 3) och benämns 

som hög, medelhög eller låg. För den kvantitativa artikeln användes granskningsmall 
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enligt Willman et al. (2012) se (Bilaga 2). Artikeln bedöms på liknande sätt och 

kvalitetsbedömningen beskrevs som bra, medel eller dålig. De artiklar som valts att ingå 

i denna studie hade alla hög eller bra kvalitet. För att bedöma hur starkt och tillförlitligt 

vetenskapligt underlag resultatet hade i inkluderade artiklar användes GRADE (Grading 

of Recommedations Assesment, Development and Evaluation). De olika 

evidensstyrkorna benämns i GRADE enligt SBU:s terminologi som starkt, måttligt 

starkt, begränsat och otillräckligt (Bilaga 4). De artiklar som valts att ingå i denna 

litteraturstudies resultat hade alla måttligt starkt vetenskapligt underlag. Steg sex i Polit 

och Becks (2006) flödesschema följdes då detta steg innebär att kritiskt granska material 

som valts att ingå i litteraturstudien och att se och kunna urskilja den information som 

ges i artiklarna.  

Databearbetning 

Steg sju i flödesschema följdes och som metod för att analysera data användes 

kvalitativ innehållsanalys, som innebär att granska och tolka texter för att kunna få en 

helhet (Granheim och Lundman 2004). Helheten uppstår efter att de olika artiklarna 

delats upp i delmoment. En meningsenhet är den del av texten som är meningsbärande. 

Ord, meningar och stycken i text hör ihop via sitt innehåll och sammanhang. Friberg 

(2006) beskriver arbetet med analys av data som en förflyttning av en helhet till olika 

delar, för att sedan bli en helhet igen. 

 

Steg åtta innebär att analysera och söka kategorier och tema samt att integrera 

information vilket överensstämmer med kvalitativ innehållsanalys (Granheim och 

Lundman 2004). Artiklarna lästes igenom noggrant för att få en helhet och djupare 

förståelse av varje enskild artikel. De bärande och viktigaste delarna i artiklarna 

identifierades och utgjorde meningsenheter vilka är meningsbärande delar av texten. De 

meningsbärande enheterna blev långa med mycket ord och en kondensering gjordes, 

vilket betyder att texten i de meningsbärande enheterna kortades ner utan att förlora sitt 

budskap. De mindre meningsbärande enheterna kodades och med kod menas en 

”etikett” på en meningsenhet som kort beskriver dess innehåll enligt Granheim och 

Lundman (2004). Flera koder hade liknande innehåll och dessa koder sorterades att 

utgöra kategorier. Tre kategorier framkom och dessa var: Hälsoaspekter; 

Samhällskultur och normer; och Närmiljöns betydelse. Respektive kategorier har 

underkategorier som beskrivs i resultatredovisningen. Tabell 4 visar exempel på 

analysprocessen samt kategorier med ett urval av underkategorierna. 
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 Tabell 4. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 
Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Kroppsmissnöje ger 

upplevelse av en 

dålig hälsa 

Kroppsmissnöje 

ger upplevelse av 

dålig hälsa. 

Utseende viktigt 

för 

hälsouppfattning 

Kroppsmissnöje 

varierar med ålder 

och kön. 

Hälsoaspekter. 

Det finns ett 

standardutseende 

som man önskar 

vara som, precis 

som i media. 

Det finns ett 

standardutseende 

som eftersträvas 

Media och 

sociala mediers 

påverkan 

Utseendeideal Samhällskultur 

och normer. 

Social jämförelse är 

viktig och man vill 

vara snyggast fast 

inte bland nära 

vänner 

Jämförande med 

andra för att vara 

snygg. 

Skolelever 

jämför sig med 

andra 

Jämförelser med 

andra 

Närmiljöns 

betydelse 

 

 

                                                                                                                 

Forskningsetiska överväganden 

All omvårdnadsforskning bör baseras på etiska principer vilka bland annat finns 

beskrivna i Helsingforsdeklarationen som presenteras av Vetenskapsrådet (2003). Fyra 

etiska principer beskrivs som speciellt viktiga vid forskning kring människor. 

Grundläggande principer återfinns även i de etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning 

i Norden och är: Autonomiprincipen, godhetsprincipen, rättviseprincipen och principen 

att icke skada (Northern Nurse´s Federation 2003). De fyra etiska principerna beskrivs 

nedan med beskrivande text hur de har uppmärksammats i denna systematiska 

litteraturstudie. 

 

Autonomiprincipen innebär att alla individer har rätt till självbestämmande. I de artiklar 

som valts att ingå i denna studie studerades uppgifter om att autonomiprincipen följts 

och att det klart framgick. 

 

Godhetsprincipen innebär att var och en ska sträva efter att göra gott till nytta för 

individen vilket artiklarna som valts att ingå uppfyller. Forskningen ger möjlighet till en 

ökad kunskap om ungdomars upplevelse och det är till nytta för ökad förståelse om 

ungdomars känslor och tankar.  
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Rättviseprincipen innebär att samtliga deltagare i en studie behandlats på samma villkor 

och att data som samlats in behandlats, värderats och presenterats på samma sätt för 

alla. Artiklarna som ingår i den systematiska litteraturstudien innehåller olika grupper 

av individer som exempelvis åldrar och social tillhörighet. Rättviseprincipen 

kontrollerades att ha följts i artiklarna så att ingen skillnad eller särbehandling 

förekommit mellan olika grupper.  

 

Icke skada är ytterligare en princip vilken innebär att inte skada individen/er och skydda 

människors integritet. Artiklarna som valts att ingå lästes igenom med tanke på att 

deltagarnas integritet skyddats och det har följts bra i alla artiklar. Icke skada principen 

har i detta arbete även tolkats som att man inte agerar så att andra skadas eller riskerar 

att skadas, vilket även innefattar en verbal eller psykisk skada. 

 

För att inte tolka texter fel har noggrannhet med översättning från engelska till svenska 

varit viktig. Material har lästs igenom fler gånger och lexikon har använts för att 

undvika fel översättning och meningar. Alla artiklar var skrivna på engelska och risken 

för plagiat och fusk har uteslutits med så korrekt översättning som möjligt. På samma 

sätt har förvrängningar undvikits. Artiklarna lästes igenom och etiska överväganden 

kontrollerades för att följa de etiska principerna (Vetenskapsrådet 2003; Northern 

Nurse´s Federation 2003). 

Under arbetet har de etiska principerna beaktats. Egen förförståelse har bortsetts från 

och en objektiv analysering har eftersträvats i resultatredovisningen. 
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Resultat  
Resultatet presenterar skolelevers upplevelse av sin kropp samt kroppsuppfattning samt 

vilka faktorer som påverkar skolelevers kroppsuppfattning vilka är litteraturstudiens 

frågeställningar och redovisas som rubriker. (Figur 2). Efter granskning och analys av 

sex kvalitativa och en kvantitativ artikel framkom tre kategorier vilka var: 

Hälsoaspekter, Samhällskultur och normer och Närmiljöns betydelse. Dessa 

kategorier genererade i sju underkategorier som svarade på litteraturstudiens syfte. 

Kategorin Hälsoaspekter består av underkategorierna: Kroppsuppfattning och hälsa 

samt Kroppsmissnöje varierar med ålder och kön. Kategorin Samhällskultur och 

normer består av underkategorierna: Utseendenormer, Utseendeideal och Social 

acceptans. Kategorin Närmiljöns betydelse består av underkategorierna: Jämförelse 

med andra och Medvetenhet om sin kropp. (Figur 2). Citat presenteras för att förstärka 

trovärdigheten och dessa citat är direkt hämtade från studierna vilkas resultat denna 

litteraturstudie är baserat på. 

 

 

  

Figur 2. Översikt av rubriker samt kategorier och underkategorier 

 

 

 

 

 

 

Hälsoaspekter 

Ungdomarnas upplevelser inom denna kategori visade att det både fanns; 

Kroppsuppfattning och hälsa (Frisén & Holmqvist 2010; Andersson et al. 2016) och att; 

Kroppsmissnöje varierar med ålder och kön (Meland et al. 2007; Andersson et al. 2016)  

 

Kroppsuppfattning och hälsa  
I studien av Frisén och Holmqvist (2010) har de flesta av deltagarna uppgett att 

upplevelse av fel och brister finns men att de accepterade dessa då kroppen fungerade 

som den skulle ändå trots dessa Studien av Andersson (2016) stärker föreliggande 

Skolelevers upplevelse av sin 

kropp samt kroppsuppfattning. 

 

Hälsoaspekter 

Kroppsuppfattning 

och hälsa 

Kroppsmissnöje 

varierar med ålder 

och kön 

Faktorer som påverkar 

skolelevers kroppsuppfattning 

 

Samhällskultur och 

normer 

Närmiljöns 

betydelse 
 

Utseende 

normer 
Utseende 

ideal 

Social 

acceptans 

Jämförelse 

med andra 

Medvetenhet 

om sin 

kropp 
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studies resultat genom att visa på att barn som var överviktiga tidigt i barndomen 

märkte att de var annorlunda och större än andra men ansåg det inte som ett problem 

utan accepterade och var obekymrade över detta. En tredjedel av deltagarna i studien av 

Frisén och Holmqvist (2010) kunde inte komma på något de var missnöjda med medan 

resterande två tredjedelar uppgav någon form av missnöje med sitt utseende. 

Exempelvis kunde det vara missnöje med ansiktet och då valda delar av det såsom 

ögon, fransar eller tänder. Det var främst flickor som uppgav dessa fel och brister trots 

att de uppgav att de var nöjda med sitt utseende. Pojkar i samma studie nämnde acne 

som ett problemområde som de var missnöjda med. Deltagarna i studien hade det 

gemensamma att de hade accepterat sina fel och brister och inte besvärades av det. De 

hade ett sätt att se bortom utseendeideal och istället koncentrera sig på kroppens 

funktion. Exempelvis uttryckte en flicka sig negativt om sina fötter på grund av att det 

var svårt att finna skor som passade. Fötternas funktion var det som ansågs viktigt och 

inte utseendet. Flickans uttryck om sina fötter: 

 

” I don’t know why I am dissatisfied with my feet, I don’t have like very big feet, but the 

kind of feet that you can’t really put a pair of ballroom dance shoes on” (Frisén och 

Holmqvist 2010, s. 207). 

 

En flicka uttryckte sin upplevelse om sitt utseende: 

“I think I look pretty good. I´m not like very good-looking, but quite normal. It´s not 

that I´m ugly”.  (Frisén och Holmqvist 2010, s.207). 

 

Kroppsmissnöje varierar med ålder och kön.  

Meland et al. (2007) visar i sin studie att kroppsmissnöje ökar med stigande ålder. Det 

stämmer överens med resultat i studien av Andersson et al. (2016) som visar att barn 

med övervikt är nöjda med sin kropp i åldern före skolstart. Efter skolstart blev de 

medvetna om att de såg annorlunda ut och den upplevelsen ökar med stigande ålder och 

utveckling till en vuxen kropp. Kroppsmissnöje ökar även känslan och upplevelse av en 

negativ hälsa och flickor hade i studien av Meland et al. (2007) rapporterat negativ hälsa 

oftare än vad pojkar gjorde. Studien visade även att bantning och oro för sin kroppsform 

och utseende ökar avsevärt bland flickor jämfört med pojkar i alla åldersgrupper, d.v.s. 

även i låga åldrar. En majoritet av flickor i 15 års ålder önskar förändra sin kropp. Så 

många som 51 % i denna åldersgrupp ansåg sig som feta och 36 % anser sig inte vara 

snygga. 

 

Samhällskultur och normer 

Ungdomars upplevelse i denna kategori visade att utseendenormer (Sand et al. 2015; 

Krayer et al. 2008) finns samt att ett utseendeideal existerar (Carey et al. 2010; Krayer 

et al. 2008; Silva et al. 2014; Sand et al. 2015)  Även att uppleva och sträva efter social 

acceptans (Andersson et al. 2016; Carey et al. 2010) var en upplevelse som framkom i 

kategorin. 

 

Utseendenormer 

I studien av Sand et al. (2015) visar resultatet att unga kvinnor (gymnasieelever 18-

19år) upplever övervägande fokus på vikt och utseende snarare än hälsa. De uttryckte 
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åsikter och upplevelser om sig själva och andra gällande de kulturella definitionerna av 

normal vikt och utseende. Glappet mellan den kulturella normen som finns avseende 

utseende och upplevelsen av sin egen kropp och hälsa beskrevs som en negativ faktor, 

som kan påverka välbefinnandet och motivation till en eventuell nödvändig 

livsstilsförändring. Resultatet visade även att frågan om övervikt är särskilt känslig och 

gärna undviks då rädsla att bli stämplad som överviktig är stor och kan utgöra hämmare 

för just välbefinnandet då utseendenormer som finns i kulturer önskas efterföljas även 

om det kan påverka hälsan och välbefinnandet negativt.  Det är i linje med resultatet i 

studien av Krayer et al. (2008) som i sin studie redovisar resultat att utseendenormer 

sätts i olika grupper och att individer som ingår i dessa försöker att leva upp till just den 

gruppens satta normer med ofta åsidosättande av sin hälsa som följd. 

 

Utseendeideal 

Det finns standard och normer för fysiskt utseende bland skolelever i grundskolan som 

samhället anser vara det rätta enligt Silva et al (2014). Flera av studierna (Carey et al. 

2010; Krayer et al. 2008; Silva et al. 2014; Sand et al. 2015) visar på samma resultat att 

framförallt medias inflytande på skolelevers kroppsuppfattning via satta utseendeideal 

är stor. Silva et al. (2008) visar att den idealiska manliga kroppen var beskriven av 

skoleleverna som lång, muskulös och brun, med breda axlar, definierade biceps och en 

6-pack mage. Det kvinnliga idealet beskrevs som smal men ändå kurvig och med 

medium- längd. Samma studie visar att både pojkar och flickor enhälligt kritiserar fetma 

och att vara överviktig var oförenligt med modellen av kvinnlig och manlig skönhet.  

Silva et al. (2014) har i sin studie sett att den ökade synen på att flickor ska ha en smal 

kropp delvis kan tillskrivas resultat av media som visar bilder av idealisk kvinnlig 

skönhet i relation till manliga figurer. Skolelevers oro med sin självbild följer mönstret 

för könssocialisering i samhället, där det är en del av kvinnans roll att bry sig mer om 

sitt utseende, mer än för en man.  

 

Social acceptans 

Carey et al. (2010) har i sin studie undersökt hur viktigt utseendet var i skolan. 

Attraktivitet var kopplat till utseendet som var konsekvent beskrivet att vara smal och se 

ut som kändisarna i tidningar och annan social media. Ju mer skoleleverna kunde likna 

idealet av utseende desto mer populär och ”viktig” blev de i aktuell grupp. Likheter kan 

dras från resultatet av Andersson et al. (2016) som visar att individer som inte såg ut 

som andra eller på något sätt skilde sig från mängden kände att deras närvaro inte var 

önskvärd i den aktuella gruppen. De var inte tillräckligt attraktiva för att uppnå social 

acceptans. Carey et al. (2010) visar i sin studie att den sociala acceptansen ökade 

generellt med ökad attraktivitet. Modetidningar var frekvent nämnda som en källa till 

utseendet flickor önskar ha och gärna överträffa.  

Oro över sitt eget utseende togs upp av flickorna genomgående i intervjuerna i studien 

och oftast i uttryck av kroppsstorlek. De kände sig pressade att banta och detta var 

enligt de intervjuade flickorna ansett som normalt att göra. Bantning var porträtterat 

som en form av aktivitet skolelever gör för att få vänner och för att passa in i grupper 

och uppnå en social acceptans genom att vara ”snygg”.  

 

“It’s all about social acceptance, about looking good.” (Carey et al. 2010, s. 306) 
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Närmiljöns betydelse 

I denna kategori framkom att jämförelse med andra (Krayer et al. 2008; Sand et al. 

2015; Silva et al. 2014)  påverkade ungdomars kroppsuppfattning och att ungdomars 

medvetenhet om sin kropp utvecklades gradvis under uppväxten (Andersson et al. 2015; 

Frisén & Holmqvist 2010). 

 

Jämförelse med andra 

Enligt Krayer et al. (2008) jämför sig skolelever med varandra och sociala jämförelser 

används för att ge en identitetsutveckling. Studien visar att social information används 

av skoleleven för att definiera sig själv och upprätta normer och gränser vilket stämmer 

överens med flera av studierna som utgör resultatet i litteraturstudien. (Krayer et al. 

2008; Sand et al. 2015; Silva et al. 2014). Dessa förfaranden menar Krayer et al. (2008), 

överensstämmer med uppfattningen om att tonåren är en tid av övergång, då skolelever 

måste utveckla sig själva och forma identiteten samt definiera sig från andra. I det 

sammanhanget är kroppsbilden en viktig aspekt av självrepresentation. Flera faktorer 

identifierades som påverkan av processen men i det sammanhang jämförelsen sker var 

av betydelse. Kön och sociala nätverk var de faktorer som hade störst påverkan. Vänner 

spelade en stor roll för att få en känsla och uppfattning om den sociala informationen 

som anges och även då som jämförandemål. Deltagarna i studien indikerade att vikt och 

form oftast inte spelade någon roll i nära vänners sällskap och en flicka säger: 

 

 ” I´m not really bothered about it, it does not matter. Some of my friends are a lot 

thinner than me but some are bigger, so…” (Krayer et al. 2008, s. 895.) 

 

Vidare visar studien att i den närmsta vänkretsen förekom dock ofta ”fat talk” som är 

självnedsättande prat om den egna personen och framförallt om sin egen vikt och form. 

Genom att trycka ner sig själv söktes bekräftelse av vännerna att så inte var fallet och 

med bekräftelsen av vännerna ökade tryggheten i gruppen för den individen som sökte 

bekräftelsen. De skolelever som inte var med i ”fat talk” kunde ses av andra som 

snobbiga eller överlägsna. Andra utanför gruppen av nära vänner kunde bli kritiserade 

och retade för sitt utseende då de inte ingick i samma sociala nätverk och delade 

gruppens normer.  

  

“Sometimes, but not really `cause its nasty, `cause they could be talking about us, so. 

We just say if they look really bad, we just tell theme. Cause it´s better to know than 

walking around and looking stupid all day.” (Krayer et al. 2008, s. 895.) 

 

Krayer et al. (2008) fann även att gruppens normer var påverkad av media som spelade 

en stor roll som underhållning samt något att delas med vänner. Objekt från media 

diskuterades med vänner som ett sätt att lära sig om hur andra hanterar problem och 

utmaningar i sitt utseende. Tonårstidningar ger förslag när det gäller kläder, smink och 

utseende. Detta kan enligt Krayer et al. (2008) ses som ett exempel på förbättrings 

motiv hos den enskilda individen för att passa in i ”sitt” sociala nätverk. 

 

Medvetenhet om sin kropp 

Andersson et al. (2015) redovisar att ökad medvetenhet om egen övervikt utvecklades 

gradvis från barndom till tonåren genom närmiljöns påverkan gällande deras fysiska 
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utseende. Under barndomen hade deltagarna i studien varit medvetna om att de var 

större än sina jämnåriga men de upplevde det inte då som ett problem utan ansåg och 

trodde att det var naturligt. Medvetenheten om sitt utseende hade gradvis vaknat genom 

andras stirrande blickar och kommentarer gällande deras fysiska utseende.  

 

” You notice that you don´t look like the others. I haven´t given it much thought…but it 

started in upper secondary school when different ideals were emerging” (Andersson et 

al. 2015, s. 56). 

 

Vidare framkom att upplevelsen av andras stirrarande blickar på dem hade en negativ 

inverkan på deras liv. De blev ledsna och förtvivlade då de insåg att det var på grund av 

utseendet och upplevelsen av att ha tillåtit sig själv att ha blivit överviktig och inte se ut 

som andra gav upphov till besvikelse. En besvikelse som ledde till tankar och 

funderingar om sitt eget värde, känsla av skam över kroppens utseende och en känsla av 

att inte bli accepterad i vissa situationer. De var missnöjda med sina kroppar och 

jämförde sig med de som var smalare och hade svårt att se det positiva med sin kropp 

som ungdomar i studien av Frisén et al. (2010) gjorde. Ungdomarna var i den studien 

tvärsom positiva till kroppen och vad den kunde utföra även om utseendet avvek från 

rådande ideal. Skoleleverna i studien av Andersson et al. (2015) upplevde skam och 

frustration i vanliga situationer som exempelvis då de skulle köpa kläder. Kläder som 

alla andra hade och som skulle ha passat, bara kroppen hade sett annorlunda ut. 

 

” I dislike my body right now. When I´m out shopping and want to buy a particular pair 

of trousers but can´t get into them…it becomes hard and I get angry with myself”. 

(Andersson et al. 2015, s.56). 

  

Enligt Andersson et al. (2015) blev barnen retade för sin övervikt så snart de började 

skolan och medvetenheten om sin egen kropp som avvikande vaknade. Mobbning var 

ofta förekommande mot de individer som var överviktiga och detta gjorde skoltiden 

svår för vissa. Rädslan för mobbning även utanför skolan innebar att de levde med en 

konstant gnagande oro. Frågor som om någon kunde tycka om dem och se bortom den 

feta kroppen uppstod. Den egna kroppsuppfattningen ledde till ett lågt självförtroende i 

sociala sammanhang och det påverkade även förmågan att finna vänner. 

 

 

Sammanfattning  av resultat 
Resultatet av litteraturstudien visar i två av artiklarna att en positiv kroppsuppfattning 

finns bland skolelever och att de som upplever kroppsuppfattningen positivt har 

accepterat fel och brister som fysiska avvikelser kan ge. De upplevde en hög KASAM. 

Resultatet i en av artiklarna visar dock på att de skolelever som hade ett avvikande 

utseende eller var överviktiga blev utsatta för andras stirrande blickar samt 

kommentarer och på så vis blivit medvetna om att deras utseende kunde störa andra och 

inte uppfyllde de normer av utseendeideal som fanns. Kroppsmissnöjet ökade och 

välbefinnandet minskade med en lägre livskvalité som följd. Resultatet i en av artiklarna 

visar att ett ökat kroppsmissnöje ger en ökad upplevelse av att ha en dålig hälsa och att 

det ökade med stigande ålder framförallt hos flickor. Pojkar upplevde mindre 

kroppsmissnöje än flickor generellt i alla åldrar. Hälsa var dock något som åsidosattes i 
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strävan efter att uppnå rådande utseendeideal och skolelever var hellre smala som 

medias bilder än att vara hälsosamma. Det var viktigare att se bra ut och genom 

exempelvis bantning kunde vikten ändras för att uppnå det utseendeideal som finns i 

samhällets olika kulturer. Flera av artiklarna visar att utseendeideal som är satt av media 

i samhället presenteras som ett standardutseende i olika former och diskuteras mellan 

skoleleverna i olika grupperingar. I dessa olika grupper sätts egna normer om vad som 

ska uppfyllas för att uppnå en social acceptans. I grupper av nära vänner visar resultatet 

att social jämförelse inte var lika viktigt samt att normer var upprättade efter gruppen 

och inte tvärsom. Det har visat sig i flera av artiklarna att hur man ser ut och upplever 

sitt utseende spelar en viktig roll för självkänslan. Resultatet visar att en låg självkänsla 

kan göra det svårare att skaffa vänner och skoleleven upplever en känsla av att inte duga 

som hen är. 
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva skolelevers upplevelse av sin egen kropp 

och vad som påverkar deras kroppsuppfattning.  

I resultatet framkom tre kategorier som svarar mot studiens två frågeställningar: 

Hälsoaspekter, Samhällskultur och normer samt Närmiljöns betydelse. I 

resultatdiskussion kommer var och en av dessa kategorier att diskuteras utifrån det 

resultat som framkommit och relateras till andra studier och teorier 

Resultatdiskussion   

Hälsoaspekter 

I resultatet av denna litteraturstudie framkom att ha ett sätt att se på sin kropp med fel 

och brister och acceptera den som den är ger en känsla av lugn och stressorer över att 

behöva förändra sin kropp minimeras. Hur skolelever upplever sin tillvaro kan relateras 

till KASAM (känsla av sammanhang). Skolelever som känner att de duger som de är 

med fel och brister har mest troligt en hög KASAM. De känner meningsfullhet vilket är 

den av de tre delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i KASAM som är 

allra viktigast och den delen som har störst betydelse för hälsan enligt Antonovsky 

(2005). En person som upplever sitt liv som meningsfullt, kämpar på även i situationer 

som inte är helt klart hur de ska lösas men känner att de kan påverka sin egen situation.  

Utmaningar de ställs inför upplever de inte som bördor utan ser dem som en utmaning 

värt att lägga sin energi på. Hälsoaspekter kan även relateras till ”hanterbarhet” vilket 

syftar till en känsla av att individen kan ta tillvara på sina resurser för att möta krav som 

ställs utan att känna sig som offer för omständigheter (Antonovsky 2005). Det är i linje 

med Frisén et al. (2014) som menar att acceptans av den egna kroppen innebär att 

uppskatta och vara bekväm i den, precis som den är. Istället för att fokusera på kroppens 

brister tillåter skoleleven att fokus läggs på kroppens tillgångar och på det som man 

faktiskt tycker om med kroppen. Med en positiv kroppsuppfattning kunde fokus läggas 

på annat än att oroa sig över hur man skulle kompensera fel och brister genom 

exempelvis diet. 

 

I litteraturstudiens resultat framkommer också att skolelever tänker mer på sitt utseende 

än sin hälsa vilket stärks i en studie av Sand et al. (2015) där resultatet instämmer med 

att skolelever hellre var smala och som ideal istället för att ha en god hälsa. Hälsan 

sattes helt enkelt på undantag för att uppnå utseendeidealet. Med ökad ålder blir kraven 

på sig själv högre och upplevelsen av att ha en negativ hälsa ökar vilket stämmer 

överens med studien av Meland et al. (2007). I föreliggande studie framkom att 

ungdomarna upplever att de vill förändra sin kropp och att kroppsmissnöje varierar med 

ålder och kön där flickor är i majoritet. Flickornas kroppsmissnöje ökade dessutom ju 

äldre de blev.  

 

Resultatet i andra studier (Haraldstad et al. 2011; Florin et al. 2011; Thorlton et al. 

2014) visar att medveten diet med förändrade matvanor eller med olika preparat kunde 

ge en subjektiv känsla och upplevelse av tillfredsställelse av sin kropp. Kontroll över sin 

vikt gav en känsla av att ha kontroll över livet samt snabbare och lättare komma 

närmare idealet som bland annat media förmedlar som normalt och hälsosamt. Florin et 

al. (2011) visar att en upplevd eller reell övervikt och strävan efter viktnedgång ger 

negativa resultat på skolelevers studier, då tanken på och strävan efter viktnedgång och 
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att vara så nära en idealbild som möjligt tar kraft från bland annat skolarbete. Även 

Mäkinen et al. (2012) visar att framförallt flickor inte var nöjda med sin kropp och 

upplevde en positiv kroppsuppfattning och hälsa först när han/hon var underviktig. 

Detta är i linje med resultat i litteraturstudien där Carey et al. (2010) visar att 

attraktiviteten som skolelever eftersträvar var kopplad till utseende och framförallt 

kroppsstorlek.  

 

Självkänslan ökar hos skoleleven genom att få beröm och bekräftelse av sina vänner på 

att de utfört en, vad de själva upplever, prestation i form av viktnedgång vilket stämmer 

med Johnsson (2003) som menar att genom att utföra handlingar som ger beröm ökar 

självkänslan. Med ökad självkänsla ökar även möjligheten och upplevelsen till en god 

psykisk hälsa och människor med en god psykisk hälsa har även en hög KASAM enligt 

Antonovsky (2005). Känslan av sammanhang (KASAM) har ett salutogent 

förhållningssätt och det innebär att faktorer som kan ge eller bevara en god hälsa spelar 

en viktig roll i individens liv. Självkänsla skulle kunna utgöra en sådan faktor då en hög 

självkänsla ofta leder till en god hälsa genom att individen upplever meningsfullhet. 

Meningsfullhet ger en känsla av att livet har en mening och att individen upplever att 

han/hon har något speciellt. Något som är värt engagemang och värt att lägga sin energi 

på. (Antonovsky (2005).  

 

Samhällskultur och normer 

Resultatet i litteraturstudien visar att det finns ett oskrivet utseendeideal i samhället där 

män är maskulina och tjejer smala men ändå kurviga. I de andra studierna som visar på 

motsvarande resultat som denna litteraturstudie framkommer att ungdomar blir 

påverkade av bilder som media visar och de upplever att det är så de ska se ut för att bli 

accepterade i samhället. Resultatet visar även att skolelever jämför sig mycket ofta med 

bilder av retuscherade modeller i olika mediala forum vilket leder till en alltmer negativ 

kroppsuppfattning. Spurr et al. (2013) bekräftar detta i sin studie och menar att en 

negativ kroppsuppfattning ofta etableras då individen upplever att fysiska 

förutsättningarna saknas för att ha ett liknade eller bättre utseende än det som media 

förmedlar som ideal.  

 

Närmiljö 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att en kultur kan vara den inre kretsen av 

vänner som skoleleverna har och som de ingår i, vilken överensstämmer med resultat i 

studie gjord av Jones och Crawford, (2006). De har i sin studie funnit att en alldeles 

egen utseendekultur kan komma att utvecklas i grupper av nära vänner vilket även kan 

jämföras med egenvårdsteorin av Orem (1971) som beskriver att kulturen och den 

sociala gruppen som individen ingår i påverkar hur egenvårdshandlingar sker. 

Egenvårdshandlingar skulle kunna vara sätt att försöka ändra sin kropp genom 

exempelvis dieter och träning eller genom att använda smink. I kamratgrupper 

kommunicerar skoleleverna medias givna sociala information och nya samt befintliga 

normer förstärks och vidmakthålls. Det bekräftas även av föreliggande studies resultat. 

(Krayer et al. 2008) som fann att medias påverkan satte gruppens normer om utseende. 

Denna del av resultatet i litteraturstudien kan diskuteras utifrån teorin om social 

jämförelse framställd av den amerikanske psykologen Leon Festinger i början av 1950- 

talet. Teorin om social jämförelse hävdar att människor oftast värderar sitt eget utseende 

jämfört med andra. Festinger (1954) menar att det ingår i vår natur att skapa en egen 
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social identitet genom att positionera oss i förhållande till andra. Detta är i linje med 

Krayer et al. (2008) som i litteraturstudiens resultat menar att skolelever måste utveckla 

sig själva och forma identiteten och genom det definiera sig från andra. Ofta sker detta i 

kontakten med utseenderelaterade media. Sociala jämförelser ger en identitetsutveckling 

på gott och ont. Skolelever jämför sig med någon som motsvarar idealen bättre än 

individen själv vilket även det överensstämmer med teorin om social jämförelse. 

Festinger (1954) anser vidare att vi gärna söker oss till personer med liknande attityder 

och något bättre. De bilder som figurerar i media motsvarar idealen i mycket hög grad 

och dessa bilder är de som diskuteras i den nära vänkretsen och blir ett ideal i gruppen. 

Ju mer man liknar idealet desto mer omtyckt och populär är man. Känslan av att vara 

snygg ökar och upplevelsen av att man duger lite mer än andra ökar. Identiteten i 

gruppen blir då den ”populära” och den egna identiteten utvecklas på samma sätt.  

 

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie valdes för att på ett strukturerat och systematiskt sätt 

skapa en översikt över forskningsfältet.  Denna översikt baseras på systematiskt val av 

vetenskapliga artiklar inom valt område (Friberg 2006). Polit och Becks (2012) 

flödesschema i 9 steg har använts, vilket resulterar i en stegvis bearbetning av de olika 

steg som bygger en litteraturstudie. Genom att förklara och grundligt beskriva stegen i 

forskningsprocessen stärker det studiens validitet (Granheim & Lundman 2004). Sökord 

som användes för att söka relevanta artiklar var förslag som framkom när frisökning 

gjordes i CINAHL Major Headings. Kombinationer av de olika sökorden gjordes med 

den booleska termen AND i alla sökningar och kombinationerna var lika i de databaser 

som valts ut vilka var CINAHL och PubMed samt PsykINFO. Sökorden bedömdes som 

relevanta utifrån syftet men flera sökträffar exkluderades på grund av att studier var 

utförda med barn under 6 år samt hade ett större åldersspann än vad som söktes. Flera 

artiklar handlade om kroppsuppfattning vid specifika sjukdomstillstånd och några 

handlade om annat än egna upplevelser och erfarenheter. Någon artikel var review. 

Databaserna som genomsöktes var CINAHL, PubMed samt PsykINFO och de är i 

huvudsak inriktade på omvårdnad och medicin. Litteraturöversiktens validitet ökar 

genom att flera databaser genomsöks efter relevant forskning (Henricson 2012). De sju 

artiklar som ingår i studiens resultat har sitt ursprung i olika länder med resultat som 

visar på variationer och likheter i ungdomars upplevelse av sin egen kroppsuppfattning 

och syn på sin kropp. 

 

Utifrån syfte och inklusionskriterier identifierades ett begränsat antal artiklar. En 

bidragande orsak till att få artiklar identifierades i databaserna kan vara att lite forskning 

är gjord på ungdomars egen upplevelse. Flera av artiklarna återkom dessutom i två av 

databaserna. Fritextsökning användes för att komplettera artikelurvalet. Genom att de 

inkluderade artiklarna var publicerade mellan 2006–2017 kunde den senaste 

forskningen inom ämnet användas vilket kan anses vara en styrka.  

 

Datainsamlingen, granskning samt analys utfördes av endast en person vilket kan ha 

påverkat arbetets resultat och validitet (Henricson 2012). Inför och under handledning 

med lärare lästes dock litteraturöversikten igenom av handledaren och på så vis kunde 

litteraturstudiens validitet stärkas. Artiklarna var skrivna på engelska och lexikon 

användes flitigt för att undvika feltolkning av artiklarnas innehåll. Vid bedömning av 
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artiklarnas vetenskapliga kvalitet användes SBU:s GRADE där artiklarna som användes 

i resultatet värderas ha hög kvalitet.   

 

Analysprocessen var svår initialt på grund av språket men i varje artikel fanns 

meningsbärande enheter som skrevs ner efter översättning till svenska. De 

meningsbärande enheterna kondenserades för att kunna utgöra koder. Likheter och 

skillnader jämfördes i koderna som sedan bildade kategorier.  En text innehåller ofta 

flera meningar och ger ett visst utrymme till tolkning och det är viktigt att kännedom 

finns om det när man diskuterar resultatens trovärdighet (Granheim & Lundman 2004). 

Flera kategorier fanns i början av analysprocessen men efter ytterligare genomläsning 

för att verkligen säkerställa att ingen feltolkning gjorts av text, uppstod tre kategorier 

som svarade på litteraturstudiens syfte.  

 

Klinisk betydelse 

En individs kroppsuppfattning är en dynamisk upplevelse av den egna kroppen. 

Kroppsuppfattningen kan variera beroende på i vilken gruppering eller sammanhang 

den ska passa in i. I nära vänners sällskap är det av vikt att den är på ett visst sätt och i 

andra grupperingar bör den vara på ett annat vis för att passa in i den speciella gruppens 

normer. Upplevelsen som skolelever har av sin kropp och vad som påverkar 

kroppsuppfattningen är viktigt att känna till för att kunna möta skoleleven på dess 

aktuella nivå i den dynamiska upplevelsen av kroppsuppfattning. Det är under åren 6–

19 år som den största variationen av kroppsuppfattning finns enligt aktuell forskning. 

Genom att öka kunskapen om vilka faktorer som påverkar den enskilda individens 

upplevelse av egen kroppsuppfattning i samhällets olika kulturer, skulle åtgärder kunna 

vidtas för att motverka normer som uppkommit. Detta medför möjligheten att kunna 

hjälpa och stödja skoleleverna till att helt eller delvis upprätthålla sin positiva 

kroppsuppfattning och syn på sin kropp. Möjlighet ges att hjälpa och stödja till att skifta 

perspektiv från negativ till positiv och se på kulturen och normer av utseende och sin 

egen kropp med andra ögon.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Ungdomars kroppsuppfattning är en viktig del i skolelevens syn på sig själva och är en 

dynamisk uppfattning som fortsätter hela livet. Mer forskning om vad och vilka faktorer 

som påverkar kroppsuppfattningen skulle vara av vikt och av klinisk betydelse. Vidare 

kan uppföljning av interventionsprogram inom skolhälsovård bidra med kunskap till de 

skolelever som har en negativ kroppsuppfattning att vända den till att bli mer positiv 

och med det även få en god livskvalité tidigt i livet.   

 

Konklusion 

I litteraturstudien framkommer att skolelevers egen upplevelse av kroppsuppfattning 

varierar och är relaterat till olika faktorer som bidrar till positiv eller negativ upplevelse 

av den egna kroppen. De skolelever som i litteraturstudien visat en positiv 

kroppsuppfattning upplevde sig ändå ha fel och brister de inte var nöjda med men kunde 

acceptera dessa. Resultatet visar att skolelevers kroppsuppfattning påverkas bland annat 

av yttre faktorer. Medias påverkan till normsättning av utseende i olika grupper och 
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kulturer visade sig vara stor i framförallt grupper om nära vänner där informationen 

given av media om ideal diskuterades flitigt och normer om utseende upprättades. Dessa 

upplysningar kan användas för utveckling av målinriktade insatser då grupper ofta finns 

i skolan där skolelever i åldern 6–19 år spenderar mycket av sin tid. Det skulle kunna 

vara en möjlighet för lärare och skolsköterska samt annan personal att med kunskap om 

hur skoleleverna upplever sin egen kroppsuppfattning och kropp, verka för en positiv 

kroppsuppfattning i skolelevers direkta närhet. Genom att öka kunskapen om var de 

yttre faktorerna är störst kan skolpersonal aktivt hjälpa skolelever att bygga upp en 

motståndskraft mot yttre faktorers påverkan.  
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Bilaga 5: Artikelmatris  

 

Författare Titel, Land, År, Tidskrift Syfte Metod, Deltagare Resultat Kvalité 

Andersson, 

Katarina., 

Shadloo, 

Mandana., 

Rudolfsson, 

Gudrun 

Growing as a Human 

Being- Obese Adolescents 

Experiences of the 

Changing Body. Sweden 

(2015) Journal of 

Pediatric Nursing 

2016:31:53-62. 

Studiens syfte var att 

beskriva hur överviktiga 

tonåringar upplevde sig 

själva och sin kropp och 

hur synsättet ändrades 

som ett resultat av 

deltagande i ett 

viktminskningsprogram. 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

individuella intervjuer. Fem 

flickor i ålder 12–18 år 

deltog. 

Resultatet visar hur 

tonåringars omedvetenhet 

om sin kroppsstorlek som 

små barn gradvis förändras 

av andras kommentarer och 

stirrande blickar vilket 

succesivt gör dem medvetna 

om hur deras utseende 

påverkar andra och dem 

själva före och under 

viktminskningsprogrammets 

gång. 

Hög 

Carey, N, Renee., 

Donaghue, 

Ngaire., 

Broderick, Pia. 

“What you look like is 

such a big factor”: Girls 

own reflections about the 

appearance culture in an 

all-girls school. Australia 

(2011) Feminism & 

Psychology 

2011:21(3):299-316 

Syftet var att undersöka 

betydelsen av 

skolbaserade 

utseendekulturer och 

flickors upplevelse som 

deltagare inom dessa 

kulturer. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

individuella intervjuer med 

nio flickor i en skola med 

enbart flickor. 

Resultatet visar att 

gymnasieskolan är en viktig 

mötesplats för utvecklingen 

av kroppsuppfattning. 

Gymnasiet har en stark 

utseendekultur och flickor 

blir starkt påverkade av 

denna ”kultur” på ett 

negativt sätt. Utseende och 

vikt som utseendekulturen 

förespråkar sätter graden av 

popularitet bland flickor. 

Skolans försök att eliminera 

kulturen är ineffektiv och i 

flera fall kontraproduktiv. 

Hög 

Frisén, A., 

Holmqvist, K 

What characterizes early 

adolescents with a 

positive body image? A 

Syftet var att undersöka 

positiv 

kroppsuppfattning under 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer med deltagare 

Resultatet avslöjade att 

ungdomarnas 

tillfredsställelse med sin 

 



 

 

 

 

qualitative investigation 

of Swedish girls and boys. 

Sweden (2010) Body 

Image 7 2010:205-212 

tonåren från en pågående 

longitudinal svensk 

kroppsuppfattningsstudie 

med 874 deltagare.  De 

deltagare, ålder 10 och 13 

som i den longitudinala 

studien uppvisade den 

högsta graden av positiv 

kroppsuppfattning valdes 

att kontaktas först för 

deltagande i studien. Målet 

var 30 deltagare med lika 

många flickor som pojkar. 

Det slutgiltiga deltagandet 

var 15 flickor med en 

genomsnittlig ålder på 

13,93 (SD= 0,26) och 15 

pojkar14,07 (SD= 0,26) 

egen karaktär präglades av 

en funktionell syn på 

kroppen och en acceptans av 

de kroppsliga 

imperfektionerna som de 

uppfattade att de hade. De 

flesta av ungdomarna var 

fysiskt aktiva och fann 

motion rolig och 

hälsofrämjande.  Även om 

några av ungdomarna hade 

mottagit negativa 

kommentarer om sitt 

utseende från familj och 

vänner, fick sådana 

kommentarer inte någon 

betydelse hos tonåringarna. 

Krayer, A., 

Ingledew, K, D., 

Iphofen, R. 

Social comparison and 

body image in 

adolescence: a grounded 

theory approach. United 

Kingdom (2008) Health 

Education Research 

2008:23:892–903. 

Studiens syfte var att 

undersöka hur sociala 

mediabilder påverkar 

tonåringars 

kroppsuppfattning och 

sociala jämförelser. 

Kvalitativ metod. Grounded 

theory intervjuer med 20 

skolelever från två olika 

skolor. Deltagarna var i 

åldern 12–14 år. (11 flickor 

och 9 pojkar). 

Resultatet visar att social 

information används för att 

definiera jaget och etablera 

normer och gränser i den tid 

av förändring som 

tonårstiden innebär. 

Förhållande till nära vänner 

visade sig spela en viktig 

roll för att identiteten och 

kroppsuppfattning utvecklas 

utan medias påverkan, men 

kroppsuppfattningen 

påverkas även av 

förhållanden i närmiljön och 

olika sociala nätverk.  

Hög 



 

 

 

 

Meland, Eivind., 

Haugland, Siren., 

Breidablik, Hans-

Johan. 

Body image and perceived 

health in adolescence. 

Norway (2007) Health 

Education Research 

2007:22(3)342-350. 

Studiens syfte var att 

undersöka relationen 

mellan kroppsmissnöje 

och självupplevd hälsa 

samt skillnader mellan 

åldersgrupper och kön. 

Kvantitativ tvärsnitts studie 

med frågeformulär. 

Analyser baserades på 

norska data från en 

nationell undersökning som 

utförts av WHO 

innefattande skolbarns 

hälsobeteende (HBSC). 

Studien genomfördes vart 

fjärde år, 1983–84 och 

framåt. Den aktuella 

studien baserades på norska 

data från 1997–98. Studien 

utgjordes av systematiskt 

kluster provtagning och den 

primära 

provtagningsenheten var 

skolklass vilket vill säga 

klusterprovtagning. Provet 

togs från tre åldersgrupper 

med åldrarna 11,5, 13,5 och 

15,5. Pojkar och flickor var 

lika många. 5026 elever 

(2547 pojkar och 2479 

flickor) ingick i aktuell 

studie där svarsfrekvensen 

var 76 %.  

 

Resultatet visar att upplevd 

negativ hälsa ökar med 

stigande ålder och flickor 

rapporterade det oftare än 

pojkar. Majoriteten 

rapporterade att de var 

mycket eller ganska friska 

men pojkar upplevde det 

oftare. Den upplevda hälsan 

var hög hos bägge könen i 

11 årsåldern men minskar 

signifikant hos flickor med 

stigande ålder medan den 

ökar hos pojkar under 

samma tid. 

Bra 

Sand, Ann-Sofie., 

Emanus, Nina., 

Lian, Olaug. 

Overweight and obesity in 

young adult women: A 

matter of health or 

appearance? The Tromsö 

study: Fit futures. Norway 

Studiens syfte var att 

undersöka erfarenheter 

och upplevelser om 

kroppsstorlek, 

kroppsuppfattning och 

Kvalitativ metod. 

Semistukturerade 

djupintervjuer baserade på 

en intervjuguide. 

Deltagarna rekryterades 

Resultatet visar att 

besvikelse och oro infann 

sig hos deltagarna när frågor 

om övervikt uttrycktes 

genom media och i det 

Hög 



 

 

 

 

(2015) International 

Journals of Qualitative 

Studies on Health and 

Well-being. 2015; 

10:10.3402 

livsstilsfrågor hos unga 

kvinnor från två 

viktgrupper, överviktiga 

och normala. 

från en skolbaserad 

befolkningsundersökning, 

Fit Futures, som är en del 

av Tromsö Studie och där 

man kunde se BMI data. 

Studenter från två 

kommuner i Norge deltog 

första gången vid en ålder 

av 15–16 år och en andra 

gång vid 18–19 år under 

gymnasietiden. 

Svarsfrekvens var 93 % 

första gången och 77 % i 

andra. 1000 elever var med 

i studien vid varje tillfälle. 

För den aktuella studien har 

två grupper av kvinnor från 

Fit Futures kohorten 

deltagit. 

dagliga livet med betoning 

på utseende före hälsa. 

Resultatet gav tre tema som 

var: upplevelse om 

storleken på fokusering av 

hälsa, utseende och fitness 

vilket upplevdes vara för 

stort i de flesta fall. Kraften 

av definitioner om 

normalitet och kroppsvikt 

samt i samband med det 

stolthet över sig själv 

oberoende av kroppsstorlek. 

Det tredje temat visar på 

övervikt och fetma som ett 

känsligt ämne att prata om 

speciellt bland de som var 

normalviktiga.  



 

 

 

 

Silva, Abreu de, 

Lidia, Maria., 

Tarquette, Regina, 

Stella., Countinho, 

Freire, Silva, 

Evandro. 

Senses of body image in 

adolescents in elementary 

school. Brasilien (2014). 

RSP Revista de Saùde 

Pública 48(3) 

Studiens syfte var att 

förstå uppfattningen av 

kroppsbild hos 

ungdomar. 

Kvalitativ studie med 

fokusgrupper bestående av 

en manlig och en kvinnlig 

grupp. 96 elever från fyra 

grundskolor i Rio de 

Janeiro 2013 deltog (51 

manliga och 45 kvinnliga). 

Medelantalet i 

fokusgrupperna var 12 

stycken och det var 2 

grupper från varje skola. 

Diskussionsgrupper hölls 

med manus. 

Resultatet visar tre 

kategorier. Medias inverkan 

på kroppsbilden visade 

svårigheten att uppnå den 

perfekta kroppen som media 

framställer den. Vikten av 

en hälsosam kropp visade 

sig vara standard av skönhet 

och ett snyggt utseende var 

likställt med en god fysisk 

form. Förhållandet mellan 

standarden för skönhet och 

fördomar visades. De som 

ansågs oattraktiva 

diskriminerades ofta.  

Hög 



 

 

 

 

 


